
بداية علم التأريخ في العالم العربي

العصر الجاهلي  :

ذكرت األحداث الهامة من خالل النقوش أو الطريق الشفهي.  النقوش التي 
مظعمها وجدت في جنوب الجزيرة العربية سّجلت أحداث هامة متعلقة باملمالك 

القديمة مثال افتتاح املعبد، واملدفوعات الضريبية، ومشاريع الري، وبناء 
التحصينات، والحمالت العسكرية و ألخ. 

عن الطريق الشفهي، تنقلت قصص عن آلهتهم و الشؤون القبلية، خصوصا عن 
االيام و األساب. في منتصف أو نهاية القصص، الراوي يضيف  قصائد فيها.

 و كال النقوش و الطريق الشفهي تركز على احتفالت باالزدهار و النجاح.  

مثال من أيام العرب، حرب البسوس:

اِس بِن ذو َضريِر قتيٌل ما قتيُل املرِء عمرٍو     وَجسَّ
 

العصر اإلسالمي االبتدائي :

غيّر وصول اإلسالم منظر العرب عند التأريخ أو تجارب األسالف و هم يفكرون 
فيها كدرس أخالقي. إن اإلسالم يصف النابي محمد صلى اهلل و عليه سلم 

كأتباع اهلل املثالي، فبدؤوا املسلمون تجميع قصص عن النابي عن حياته و قوله و غيرها و سمي تجميع 
املعلومات هذا الحديث. 

 
بإضافة إلى ذلك، بدأ الخليفة عمر تسجيل اسم جنوده و أسابهم و أّسس أيضا نظام التأريخ الهجري و 

كلها ساعدت في ترتيب أحداث و محافظة املعلومات لدراسة التأريخ. تحول شكل تشجيل املعلومات 
تدرجيا من التحفيظ إلى الكتابة.  

العصر األموي:
أخذ كتابة الحديث ألن اإلسناد أصباح طويال و التزم بكتابته على أوراق.  إذْ ذاَك، ازدهر كتابة التأريخ 

و األدب و ركزت الكتابة  هذا النوع على ثالثة مواضيع:   األيام و االنساب و قصص األنبياء واعتبر 
عروة بن الزبير و ابن شهاب الزهري أشهر و أول من ُكتاب التأريخ في العالم العربي. كلهما من 
القبيلة القريشية و احتلت كتابتهما مكانا هاما إلعطاء النصائح للخليفة األموية في ذلك الزمن. اهتما 

بحديث وقصة عن حياية النبي محمد صلى اهلل و عليه سلم.  



خصائص كتابة عروة بن الزبير و ابن شهاب الزهري: يحمل النص جوزين: يبدأ النص بقصة مختلطة 
بأيات من القرآن و االسناد و في نهاية القصة، يحلل الكاتب الحدث املذكورفي ناحية أخالقية و سياسية 

كجوابة السئلة من الخليفة.  
 

عروة بن الزبير:  وقال : " لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج، وأنا أقول : لو ماتت اليوم ماندمت 
على حديثٍٍ عندها إال وقد وعيته "

العصر العباسي:
 تحول شكل كتابة التأريخ من العصر األموي إلى العصر العباسي و كتابة التأريخ في هذه الفترة 

تتعلق بثالثة خصائص. و سأظهرها من كتابة مؤرخ ابن اسحاق. 

 ١) تربط الكتابة حياة محمد صلى اهلل و عليه سلم بالتقاليد النبوية قلبه
وإذ أخذ اهلل ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به  

ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ثقل ما حملتكم من عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين فأخذ اهلل ميثاق النبيني جميعا بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه ، وأدوا 

ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابني .

(من مبعث النبي صلى اهلل عليه و على آله و سلم تسليمها)

٣) يضيف تفصير املديث املستعمل في كتابته أحيانا
 

مثال: مناقشة بني التحنث و التحنف و االختالف بني الفاء و الثاء

٢) يضيف صوته و رأيه بني اسناد
 


